
könyv "sokhangúsága" biztosíték arra, hogy
a szövegek kibontakoztatta háttér, ha teljessé
gében nem is idézhető vissza, semmiképp se
maradjon egyoldalú.

A néhány kivételtől eltekintve először itt
megjelenő leveleket igen különféle szerzők ír
ták. Az írásaik egymásutánjából összeálló
szöveg folytonos mozgásban van és magával
sodor. A hétköznapi és az általános érvényű,

a személyes és a távolságtartó megszólalások
szétbonthatatlan egységbe forrnak, hogy ezen
feszültséggel teli egység révén váljék megszó
laltathatóvá s élő tapasztalattá a levelek föl
idézte gazdag világ. (Enciklopédia, 1999)

BENGI LÁSZLÓ

MOLNÁR TAMÁS: SZÁZADVÉGI
MÉRLEG

Molnár Tamás, filozófus és politológus a
nyolcvanadik éve felé közeledve is aktív.
1946-ban el kellett hagynia Magyarországot,
s egy rövidebb nyugat-európai tartózkodás
után 1949-ben az Egyesült A1lamokban tele
pedett le. Több, mint negyven éves száműze

tés után térhetett haza, jelenleg két egyete
men is tanít (ELTE, Pázmány Péter Tudo
mányegyetem). Több kiváló könyve is megje
lent idehaza, fordításban, így például: A libe
rális hegemónia, A modernség politikai elvei, A
filozófusok istene vagy az 1997-es összegző

munkája, Az egyház, évszázadok zarándoka cí
mű. A Századvégi mérleg 1991 és 1996 között
írt publicisztikáinak tematikusan öt részre ta
golt gyűjteménye. A keresztény értékek mel
lett szigorú elkötelezettséget tanúsító gondol
kodó a korszellemtől eltérő műfajú írásaival
fejti ki véleményét hanyatló évszázadunk
utolsó évtizedének filozófiai-erkölcsi hátteré
ről.

Az első fejezet a hármas politikai struktú
rájú társadalom (papok - spirituális harco
sok - katonai, kézművesek és parasztok 
materiális) felbomlási folyamatát ismerteti il
letve a győztesen kikerülő materiális, civil
társadalom diagnózisát állítja fel. Az új világ
rend új erkölcse, az üzleti hatékonyság nyil
vánvalóan többet nyom a latban jelenleg,
mint a keresztény erkölcsiség, mely szerint
Isten és az ő parancsai felé kell fordulnunk.
Míg a katolikus szubszidiaritás elemi fokon ír
ja elő a problémák megoldását, addig a kor
szellem szerint a problémákat minél maga
sabb keretben, globálisan kell kezelni.

A megtorpant humanizmus c. fejezetben
jelentkezik először komolyabban állandó ag-
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godalom a keresztény értékek elvesztése mi
att, ami Molnár Tamás írásainak alaphangját
adja meg. Az aggodalom kiváltó oka alapve
tően a társadalmi bomlás. A fogyasztói társa
dalom értékrendjében a legtöbb társadalini
lény ugyanis egyszerű fogyasztási tárgy csu
pán, az új piramisrendszerben a személyek
sokrétű érdeklődése, aktivitása is betáblázás
ra vár. A társadalom lett az egyház helyett a
szervező elv, ő a forrása az erkölcsnek. A mai
"humanizmus" (amelyről a szerző kijelenti,
hogy talán halott is már) pedig ehhez igazod
va nem fogalkozik a szociális kérdéssel, de
nem is demokratikus, hanem inkább a nyu
gati ember atomizálásával van elfoglalva. Az
atomizálásban, az értékek és a tekintély rom
bolásában szerepet játszhatnak a szekták és a
média egyes megnyilvánulásai, ugyanúgy,
mint a New Age, melyben sokan egy új val
lást keresnek vagy éppen hirdetnek, hiszen a
liberális civil társadalom "vallást keres magá
nak". Molnár Tamás fel is sorol legalább öt
jelöltet, de ezek között nem szerepel sem a
kereszténység, s legkevésbé a katolicizmus...

Az új "vallások" negatív tevékenységét
elemezve a harmadik fejezetben Molnár kije
lenti: "Ez az évezred az első, amelynek em
bere úgy ünnepli a karácsonyát, hogy abban
Isten és a hit mellékes, mögötte semmi
transzcendens nincs, ipari és kereskedelmi
karácsony, fogyasztói karácsony, a több és
több ünnepe, vagyis egyszeru dátum, mun
kaszünet (...), amelyen túl visszazuhanunk
majd a hazugságba". A liberalizmus az
egyént teszi meg minden igazság és jog for
rásának, s így elkerülhetetlen, hogy folyama
tos konfliktusok támadjanak az egyének kö
zött. A liberalizmust erős kritikának alávetve
Molnár Tamás ezt írja: "A liberalizmus látszó
lag a kvantumot teszi meg kritériurnnak (...),
vagy a konszenzusban látja a megoldást,
amely már nem a voksok mennyiségét találja
igazságosnak, hanem az értelmes emberek
véleményét, amelyet aztán propagandaeszkö
zök közvéleménnyé tudnak nyilvánítani és
előléptetni..." "A liberalizmus kisajátítja a po
zitív és karitatív hangzású szavakat, és ezeket
ideológiai célokra használja, ugyanakkor per
sze a szabad és a mi tilos viszonya ugyanaz
maradt (...) és ezt a viszonyt már el is nevezte:
politícally correct."

Az utolsó két fejezetben a politológus és
az egyszerű, szemlélődő ember gondolatai
kapnak teret. Többször szót emel a naivitás
ellen, amely politikusokat és állampolgárokat
egyaránt eltölt a készülő új világbéke remé
nyében. Rámutat, hogy a hipokrízis állandó



marad, s annak csak a terminológiája válto
zik, s hogy akár a mai Európában is a régi
érdekek szerint mozognak a bábuk a sakktáb
lán. Az amerikai liberális kapitalizmus ter
jeszkedő politikáját többször is elemzi ezek
ben a fejezetekben, kiemelve. hogy az USA
jelenlegi hegemóniája az állam gazdasági ere
jére épül, aminek következtében vagy a Pax
Americana. vagy az USA belső gazdasági
helyzete dől majd össze. Egy birodalomnak
mindig a békefenntartás a legköltségesebb
feladat s nem elsősorbananyagi tekintetben...

Több írás is szól még a liberális értékrend
szerrel túlságosan összefonódott "sántító"
konzervativizmusről.az új erőre kapott utó
piánus baloldali ideológiáról. illetve a jobbol
dali mentalitásról. Ez utóbbit elemezve lé
nyeglátóan írja Molnár Tamás: mélységes és
megváltozhatatlan metafizikai különbségről

van szó, amikor bal, illetve jobb oldalról be
szélünk. E szerint is foglalkozik a témával a
továbbiakban.

A századvégi mérleg megvonását a könyv
befejezése után csak az olvasó tudja megten
ni, hisz a szerző tág teret hagy erre. Kiélezett
üzenet igazából nincsen, hacsak a szépen ki
vitelezett borítón Szent György és sárkány
örök párviadala nem az. (Paulus Hungarus 
Kairosz Könyvkiadó, 1999)

PÁNCZÉL HEGED(íS JÁNOS

JELENCZKI ISTVÁN: CSILLAGIDŐ

"Nyári éjjel a tengeri hajó fedélzeten, ha az
ember plédjén .~anyatt fekve hever, a csilla
gos eget nézi. Ot bolygó van fenn: keleten a
Hold, a tetőn a Saturnus, a Mars, a Jupiter,
nyugaton a Venus. (...) A hajó a sötét tengeren
úszik. A fedélzet üres. A part már eltűnt. Va
jon milyennek látja a Földet amonnan? Ezt a
mi földünket, azt, ahol élünk, vajon mi a mi
jelképünk odaát, és mi a nevünk a Marson, a
Venuson és a [upiteren?" - írja Hamvas Béla,
akit [elenczki István is megidéz Csillagidő cí
mű új katalógusában. Csillagképeihez, vagyis
az elemekkel összevegyített koponyákhoz. a fel
nyitott és összevarrt emberi testekhez. a mozdu
latlanná fényképezett univerzumhoz a magyar
költészet csillagsorsosaitól vett idézeteket rendel
hozzá. Egymás mellett és egymást követve;
mint a Föld idejéből a felkelő és lenyugvó nap,
az ember idejéből a megszülető és szétbomló
hús, mint az elemek idejéből az egymást kioltó
tűz és víz, és mint Isten idejéből: a csillagok.

De hát igazán különbözik-e a szív dobba
nása a Föld egy fordulatától? A virradat pírja,
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a dél ragyogása, az alkonyat vérvöröse egy
másik nap vagy akár egy egysejtű élettarta
mától? Vajon miben különbözik az éj sötétjé
ből előragyogó csillagháló körülöttünk forgó
képeitől mindaz, amit mi itt megélünk: szü
letés, szerelem és halál? Ahogy Lucretius írta:
"Jaj, de mikor bepillantunk a nagy égi me
zőkre, / Föl, hogy a csillagok ezreitől szikrá
zik az éter, / és ha a Nap meg a Hold pályája
ötölnek eszünkbe, / Akkor a szív mélyén sok
egyéb gond bár beternette. / újra felütve fejét
föltámad a régi szorongás: / Hátha isteneké
a világ korlátlan uralma, / S ők gördítik a
csillagokat mind-mind külön úton?"

Amikor először néztem [elenczki új képeit,
nem is igazán tudhattam. hogy mit látok: fé
nyes, homályos vagy éppen alig látható kör
körös csíkok, melyek mintha csak karcolások
lennének egy elsötétült felületen. S csak ké
sőbb értettem meg, hogy mindez nem más,
mint a fényképezőgép nyitott blendéjén át, a
védtelenül hagyott filmre ráégett, kimereve
dett csillagmozgások íve, a fényképezőgép

sötétkarnrájába visszazárt kozrnosz, maga az
(időlegesen) megállított idő. Ezek a sárgában,
kékben. vörösben villódzó körívek lennének
az idő? Szent Ágoston szerint: "Bizonyos tu
dós embertől hallottam, hogy az idő a Nap,
a Hold és a csillagok mozgása. Nem fogad
tam el a nézetét. Miért nem inkább az összes
testek mozgása? Hát ha az égitestek nem vol
nának, de forogna a fazekas korongja, nem
volna idő? Nem idővel néznék a korong for
gását?" Es Szent Agostonnal folytatva: "Nem
mondok-e igazat, amikor azt vallom neked,
hogy az időt nézni tudom? Mert így van ez,
Uram, Istenem, nézem, nézem, de mit nézek,
nem tudom." Az egyik nyári éjszaka, Agár
don, amikor a hőségtől nem tudtam aludni,
szinte légszomjam támadt. S amikor a kertbe
kiléptem, tökéletes sötét volt és csend. Mint
ha megszűnt volna körülöttem az addig érzé
kelhetőnek hitt világ, mintha nem lett volna
körülöttem más, csak a semmi. S amikor ki
utat keresve fölnéztem (talán úgy, ahogy vég
ső menedékként nem sírni vagy kárornkodni,
hanem mégiscsak imádkozni kezd el az em
ber), akkor egyszerre ott voltak mind a csil
lagok. Sokáig nem tudtam elmozdulni, s ők

ragyogtak körülöttem, mellettem, bennem,
mindenütt. Mintha maga a Föld lett volna a
hatalmas, minden fényt magába szívó, örök
időkre elsötétült, beomlott ,Nap, de körülötte
még ott forogna minden. Es akkor szinte el
képzelhetetlen volt, amit a Virágok terén
megégetett Giordano Bruno állított: "Nem hi
szünk többé egy általános világforgásban e


